Tekniska nämnden 1 juni 2017
I nämnden för Åhuspartiet: Åke Hultqvist, tjänstgörande ersättare
	
  

• Höjning av VA-taxans förbrukningsavgift med fyra procent
• Startbeslut för nytt vattenverk i Gärds Köpinge som utöver närområdet genom överföringsledning kan förse även Kristianstad
och eventuellt Åhus med vatten	
  
	
  
Tekniska nämndens, TN, junisammanträde innehöll bland annat även svar
på några medborgarförslag och information från budgetberedningen.
Sammanträdet hölls i Växjö där representanter för tekniska förvaltningen i
Kristianstads kommuns jämförelsekommun Växjö på ett föredömligt sätt
31 maj beskrev hur politik och anställda arbetar för att hållbart och klokt
utveckla sin expansiva kommun.
Under stadspromenad och bussrundtur i Växjö och omgivning visades bland annat åtgärder hur dagvatten tas om hand i översvämningsmagasin för att fördröja vattnets framfart och undvika så väl överbelastning på dagvattennätet som risk för översvämningar på fastigheter och hus.
På väg tillbaka till Kristianstad 1 juni besöktes Älmhults kommun. Där gav tjänstemän information om hur kommunen i samarbete med
handel arbetar för att samtidigt och parallellt stärka centrumhandel och
externhandel på Älmhults handelsplats så att det blir positiv utveckling på
båda ställena.
	
  

VA-taxa för 2018

Brukningsavgifterna förslås höjas med fyra procent
Anläggningsavgifter på samma nivå som för 2017
	
  

Höjning av brukningsavgifterna i VA-taxan med fyra procent från
och med 1 januari 2018!
Det beslöt TN som förslag till Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige.
Efter flera år utan att reglera VA-taxorna för anläggningsavgifter och brukniningsavgifter höjdes båda taxorna 1 januari i år. För 2018 förslås ingen
höjning av anläggningstaxorna.
C4 Teknik är i år tidigt ute med att få till ett beslut om höjd brukningstaxa
för att ge fastighetsägare möjlighet att ta hänsyn till den när budgeten för
2018 planeras. Beslutet i oktober i fjor för 2017 fick nämligen kritik för att
det togs så sent att höjningen då inte kunde inräknas i kostnaderna.

Nytt vattenverk för Köpinge

Möjlighet till större vattenuttag identifierat i förstudie
Servar bygden och sen även Kristianstad och Åhus
	
  

Ett nytt vattenverk ska byggas i Gärds Köpinge för att ersätta det
nedgångna vattenverket i Everöd, men också det nedslitna vattenverket i Gärds Köpinge och småningom även vattenverket i
Huaröd. Vattenverket får en planerad produktionskapacitet på
cirka 10 000 m3/dygn.
TN gav C4 Teknik i uppdrag att starta arbetet med att projektera och genomföra projektet. Kostnaden för vattenverket är beräknat till 60 miljoner kronor
och det ska inledas under 2017. Det väntas stå klart för drift 2020.
Vattenverket är starten på ett projekt som är beräknat till 125145 miljoner kronor. I detta ingår överföringsledning för vatten till Kristianstad i en första etapp och därefter en eventuell ledning också till Åhus.
Dessa delprojekt är beräknade till att preliminärt var klara år 2022.
Att vattenverket placeras bakom kyrkan i Gärds Köpinge och inte i Everöd
beror på en lyckosam upptäckt. Den beskrivs i sammanträdeshandlingarna
så här:
”Under arbetet med förstudien för ett nytt vattenverk för att ersätta
dessa har möjligheten till ett större vattenuttag vid Gringelstad identifierats, vilket ger möjlighet att koppla ihop vattenförsörjningen med Kristianstad och Åhus och på så sätt trygga vattenförsörjningen i hela vattenförsörjningsområdet. Utsikterna för att erhålla vattendom för detta
större grundvattenuttag utan konflikter med jordbruksnäringen är
mycket goda och kvaliteten på grundvattnet i området är mycket bra.”
Det blivande vattenverket i Köpinge ska förse byarna Everöd, Östra Sönnarslöv, Huaröd och Gärds Köpinge med dricksvatten. I framtiden finns möjlighet
att även koppla på Vittskövle, som inte ingår i projektet, som gavs startbeslut.

